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Musschen- en Boschvogels. — Vlak bij onze woonkamer staal een vogel-voederhuisje 
waarin hennepzaad, water, bakje en vooderkoek. De eerste tijd werd hel druk bezocht door 
roodborstjes en meezen. Nadat, de musschen echter ook deze voederplaals ontdekten, blijven 
de boschvogels weg. De musschen hebben hel ingenomen en de meezen laten zich niet meer 
zien. Wat kan hiervan de oorzaak zijn'.' Daar de musschen toch op elke manier aan hun 
voedsel komen, gaal hierdoor de waarde van voederhuisjes voor boschvogels geheel verloren. 

Er beslaan wel voeder-inrichtingen die musschenvrij zijn en waar dan alleen de meezen 
van kunnen protileeren. De lirma imming en Van Tongeren te Zeist, brengt zoo'n meezenllesch 
in den handel. Boodborsljes en andere vogeltjes, die bij voorkeur hun voedsel op den grond 
zoeken, zijn moeilijker te helpen, ik strooi maar voedsel op allerlei plekken in den tuin, nadal 
ik de musschen gewend heb, om vlak bij huis Ie komen. Ook wandel ik wel eens met een 
zak vol voer naar 't bosch of naar de duinen, waar geen musschen, maar wel die andere 
vogeltjes voorkomen. T. 

Merkwaardige plantengroei. — Dooreen of anderen tegenstand inden grond heeft deze mangel-
wortel eene knoop in ziehzelve gelegd. Na indroging kon de knoop gemakkelijk verschoven 

worden, waaruil bleek, dal de 
wortel niet in elkaar was 
gegroeid. 

J. N. F. VAN DRUNEN. 

Natura Arlis Magistra, — 
Evenals vorige jaren stelt hel 
Kou, Zool. Genootschap •Nalura 
Arlis' Magistra" weer "poppen 
van uitheemsehe vlinders voor 
liefhebbers verkrijgbaar. Prijs
lijsten z\Jn ten kantore van het. 
Genootschap verkrijgbaar, 

De Directeur Dr. C. KERBERT. 

Eene mangolwortel, gekroeld te I.inschoten hij W'oerden, gerooid 
November 1(M3. 

Foto A. N. GROENENDIJK. 

De Ransuil. — Voor een paar 
jaar Fietste ik in de omgeving 
van Nijmegen, en hoorde daar 
een doordringend geluid, alsof 
iemand llool, doch langer aan
gehouden en dieper van loon 
dan dal. Een vriend van vogels 
als ik ben, stapte ik af, en 
trachtle uit te zoeken, welke 
vogel het was. Spoedig ontdekte 
ik, zooals door u thans beschre
ven, een vierkant hoopje op een 

tak, vrij ver verwijderd, doch ik zag bij iedere roep hel lijfje even bewegen. Ik stelde mij 
achter een boom op, en bootste precies dat geluid na. Direct bij de eerste maal, zie ik uit die 
scherpe vierkante contour twee oortjes opsteken en tevens wat actie komen. Het geluid her
haalde zich, en ik ook weer. Dat spelletje duurde ongeveer een kwartier, en lederen keer, na mijn 
antwoord, kwam hij dichterbij, liet sombere, doordringende geluid werd af en loe onderbroken 
door een beslist ongeduldig schreeuwtje, alsof de vogel niet begreep, niels Ie vinden, 

Ik kreeg door deze verschalking hel beestje op niet meer dan een meier van me af, en 
ongedurig ging hel kopje heen en weer, trachtend me te vinden. Nu ik merkte, dat er geen 
ventere toenadering was, kwam ik te voorschijn, en met een krijsch fladderde hel donzen 
beestje geruischloos weg. 

Nu heb ik als proef op de som, in de buurt, van de Zanderij, of Aardenhout, als ik 's zomers 
In Haarlem logeerde, meermalen die roep nagebootst, en in enkele gevallen kreeg ik dan 
antwoord, vooral tegen den avond. 

Het Is me opmerkelijk gebleken, hoe gemakkelijk zoo'n uil is te verschalken. 
Botterdam. Jon. E. POST. 

Vroege vogels. — Woensdag-morgen, 11 Febr., nam ik 2 kwikslaartjes waar te Harderwijk 
en 2 Febr. werd door mij aldaar een roodborsttapuitje gezien. 

Utrecht. H. E. KUYLING. 


